
Paşaportul serviciului public administrativ„Adeverinţă privind excluderea din evidenţa militară”  
 

Denumire Descriere 
Situaţia de viaţă Evenimentul de viaţă este stabilirea cu domiciliu permanent peste hotarele Republicii 

Moldova a cetăţeanului. Acest eveniment este o situaţie de viaţă care survine în rezultatul 
diferitor motive (găsirea unui loc de muncă mai bine plătit, învăţămînt, obţinerea cetăţeniei 
altui stat ş.a.). Pentru a satisface necesităţile autorităţilor publice şi ale cetăţenilor, serviciul 
public acordat în legătură cu acest eveniment trebuie asigurat. 

Descrierea serviciului Eliberarea adeverinţei de excludere se acordă tuturor cetăţenilor de gen masculin şi 
feminin aflaţi în evidenţa militară. 

Adeverinţa de excludere este eliberată de organul administrativ-militar teritorial 
(OAMT) la solicitarea cetăţeanului sau prin reprezentantul legal în termen de pînă la 30 zile. 

Prestatorul 
serviciului 

Centrele  militare  

Posesorul serviciului Ministerul Apărării  
Funcţia serviciului Funcţia publică a serviciului constă în asigurarea recepţionării, prelucrării, verificării, 

sistematizării şi aprecierii informaţiei privind ameninţările şi pericolele cu caracter militar, 
care au sau pot avea impact asupra suveranităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale a 
Republicii Moldova, elaborarea politicilor şi procedurilor privind recrutarea şi încorporarea 
cetăţenilor în serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus, chemarea lor la 
concentrări militare, exerciţii şi antrenamente de mobilizare, la declararea mobilizării, precum 
şi trecerea în rezervă sau demobilizarea lor (introdus la 01.08.2014, conform HG nr.939 din 
2007) 

Actele normative Legea nr.1245-XV din 18.07.2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea 
Patriei; Legea nr.190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare; Hotărîrea Guvernului 
nr.631 din 23.05.2003 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evidenţa militară; 
Hotărîrea Guvernului nr.864 din 17.08.2005 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 
încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus; Hotărîrea 
Guvernului nr.939 din 16.08.2007 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea 
şi funcţionarea Ministerului Apărării, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al 
acestuia; Hotărîrea Guvernului nr.125 din 18.02.2013 pentru aprobarea Regulamentului 
privind eliberarea actelor de identitate şi evidenţa locuitorilor Republicii Moldova;  

Informaţii de contact Adresa MA: 
şos. Hînceşti, 84, Chişinău, MD-2021, Republica Moldova 
Pagina web: www.army.md 
Tel.pentru informaţii: +37322252498 
E-mail: army.gov.md 
Informaţiile de contact ale organelor administrativ-militare teritoriale pot fi accesate pe 

pagina web a Ministerului Apărării  
Programul de lucru În zilele lucrătoare:Luni-Vineri, ora 08:00 şi 17:00; Pauza de masă 12:00 -13:00 
Beneficiarul Cetăţeanul Republicii Moldova sau alte persoane (HG nr.125 din 18.02.2013) 
Condiţiile de 
eligibilitate 

Se stabileşte tuturor cetăţenilor luaţi în evidenţă militară (Legea nr.1245 din 
18.07.2002; Hotărîrea Guvernului nr.631 din 23.05.2003)  

Documentele 
necesare 

1. Actul de identitate;  
2. Documentul de evidenţă militară (livret militar sau adeverinţa de recrutare); 
3. Avizul privind aprobarea Autorizaţiei de emigrare de către Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi Comunicaţiilor (MTIC) (Legea nr.125 din 2013) 
Termenul de 
acordare a serviciului 

10 zile din momentul adresării şi pînă la eliberarea documentului solicitat, de regulă 1-
3 zile  

Tariful Serviciul este gratuit 
Mijloacele de 
acordare a serviciului 

Şefii organelor administrativ-militare teritoriale. Personal la adresarea la Misiuni 
Diplomatice şi Oficiile Consulare ale Republicii Moldova (MDOC) 

Serviciu electronic Nu există 
Limba Limba de stat sau altă limbă în conformitate cu Legea cu privire la funcţionarea 

limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova 
Serviciile aferente Eliberarea avizului privind aprobarea Autorizaţiei de emigrare de către MTIC  
Serviciile similare Nu există 
Procesul 
administrativ 

În cazul insatisfacţiei cu serviciul, cetăţeanul poate să depună petiţii adresate organului 
administrativ-militar teritorial sau organelor superioare 

Reamintire şi 
termenul de realizare 

În cazul în care nu s-a adresat pentru a o ridica mai mult de 15 zile. 
3-5 zile din momentul depunerii documentelor şi pînă la eliberarea adeverinţei de 

excludere  
Sancţiuni şi penalităţi Sancţiuni şi penalităţi sunt aplicate în conformitate cu legislaţia în vigoare 

 


